
Hvorfor ønsker oppdrettsindustrien å bli regulert av tankespinn? 

Vi må spørre oss hvilken annen industri ville finne seg i å bli regulert av en ekspertgruppe som ikke er 

i stand til å gjøre greie for hvordan de har kommet fram til sine råd. Svaret er ingen, men det er en 

helt spesiell årsak til at lakseoppdrett har ønsket å bli regulert av tankespinn om lus. Etter at 

finanskapitalen fikk kontroll over oppdrettsindustrien gjennom de børsnoterte 

oppdrettslokomotivene, ble fokus skiftet fra produksjonsresultater til finansresultater. Det er 

bunnlinja som betyr noe. 0-vekst-regimet siden 2012 har gitt eventyrlige priser og skapt eventyrlige 

formuer. Vi har den lusebaserte reguleringen av industrien å takke for dette. Dag Sletmo i DNB kaller 

lusa for oppdrettsindustriens OPEC, som regulerer produksjonen ned og prisen opp.  

Unnfallenhet i alle ledd av beslutningstaking  

Dersom dette landet hadde hatt politikere med ryggrad, ville de selvfølgelig ikke funnet seg i at den 

uhellige koalisjonen mellom finans og lusekommissariat fikk lov til å styre skuta. Nasjonen Norge har 

gått glipp av en framtidsrettet industriutvikling, fordi beslutningstakere på flere nivå ikke har turt å 

påpeke at keiseren ikke har klær. Kommentariatet i mediene har vært nyttige idioter for 

lusekommissariatet. Siste eksempel er idiotkommentaren til John Olav Egeland i Dagbladet 

28.12.2021, som maner til opprør mot «det laksepolitiske komplekset». Det er et under at de ikke har 

greid å se skriften på veggen, der bl.a. Sletmo har malt budskapet om hva som foregår med store 

bokstaver. At de ikke har interessert seg for min lille blogg for så være, men dét er ingen 

unnskyldning for fraværet av klok analyse av oppdrettsindustrien.  

Når politikere, forvaltere og kommentatorer nå har fått hjelp av EvKom til å avsløre 

lusekommissariatets vrangforestillinger, bør vi forvente at politikerne krever opprydding i de 

ansvarlige forskningsinstituttene, og at det stakes ut en ny kurs for utvikling av oppdrettsindustrien.  

Spørsmålet er om oppdretterne selv vil. Det har vist seg noen tegn til at vinden er i ferd med å snu. 

Mowi er med på PO4-søksmålet mot staten, og Atle Eide, styreleder i Salmar Aker Ocean, skriver i en 

kronikk på Intrafish1 at oppdrettsindustrien har gått glipp av 167 milliarder i økte selskapsverdier på 

grunn av det luseskapte 0-vekst-regimet. Kanskje Sletmos OPEC-teori er i ferd med å gå ut på dato. 

Utvalgte sitater fra komiteinnstillingen  

Rapporten har tittelen An evaluation of the Scientific Basis of the Traffic Light System for Norwegian 

Salmonid Aquaculture, og kan lastes ned fra Forskningsrådets hjemmeside2. Rapporten ble levert rett 

før jul og oversendt NFD 22.desember. Det er klanderverdig at rapporten enda ikke er offisielt 

publisert. Her følger en del sitater fra rapporten, som er eksempler på det EvKom har lagt vekt på i 

sin kritikk. 

Om dødelighetsmodellen:  

- the single most important component 

- the mortality threshold values are the single most important source of dependence between 

the assessment end points 

 
1 Lakselusa koster oppdrettsnæringen i Norge 167 milliarder kroner* i 2021 
https://www.intrafish.no/kommentarer/lakselusa-koster-oppdrettsnaringen-i-norge-167-milliarder-kroner-i-
2021/2-1-1133582  
2 https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2021/an-evaluation-of-the-scientific-basis-of-the-
traffic-light-system-for-norwegian-salmonid-aquaculture.pdf  

https://www.intrafish.no/kommentarer/lakselusa-koster-oppdrettsnaringen-i-norge-167-milliarder-kroner-i-2021/2-1-1133582
https://www.intrafish.no/kommentarer/lakselusa-koster-oppdrettsnaringen-i-norge-167-milliarder-kroner-i-2021/2-1-1133582
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2021/an-evaluation-of-the-scientific-basis-of-the-traffic-light-system-for-norwegian-salmonid-aquaculture.pdf
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2021/an-evaluation-of-the-scientific-basis-of-the-traffic-light-system-for-norwegian-salmonid-aquaculture.pdf


Om nødvendig dokumentasjon av at luseindusert dødelighet eksisterer og har effekt:   

- one would expect that if the TLS was working as expected, there would be some measurable 

signal associated with classification 

- some form of system performance assessment 

- external validation [R14] of the TLS in a medium that is clear to the non-technical reader of 

the reports 

- data on in situ effects of sea lice infestation on wild salmon at an individual and population 

level 

- counts of returning fish …normalized specific return rates… stock assessments in rivers 

Om mangelfull formidling av resultater i klarspråk:  

- This process which leads to the final impact assessment is neither fully transparent nor 

rigorously reported. 

- Large parts of the sea lice impact assessment in the TLS relies on expert judgement.  

- the expert elicitation process leading to the final conclusions does not follow any accepted 

best practice standard. 

- Because expert elicitation in the TLS is poorly documented and does not follow standards in 

the field, there is a significant threat that the assessment of mortality limits and final 

conclusions of the ExpGrp are prone to cognitive biases. 

- ExpGrp reports lack a clear description of uncertainty estimation and as a result it is difficult 

to understand what data feeds into what model, or how different model results and 

predictions are connected to one another. 

- identify the sources of uncertainty 

- translating scientific findings to a broad audience  

Ingen ærefull exit for norsk luseforskning 

En tidligere bloggartikkel3, som kommenterer EvKoms halvt år gamle interimrapport, konkluderte på 

denne måten:  

Hva vil ledelsen i HI og andre grunnleggere av lusekommissariatet gjøre? Det vil bli avslørt at 

forskningsledelsen har vært ukritisk. Egentlig er det verre enn det. Topplederne har sagt at forskere 

ikke kan kritiseres av lekfolk4. Nå kommer kritikken fra forskere som presumptivt er enda mer 

kompetente enn dem selv. Da bør vel ledelsen ta sine hatter og gå? 

Når sluttrapporten nå definitivt konkluderer med at TLS mangler et vitenskapelig fundament, er det 

vel på tide at forskere og ledelse legger om kursen. De er for sent ute til å berge eget omdømme. Vi 

trenger ikke synes synd på dem.  

 
3 https://www.aquablogg.no/trafikklysordningen-far-styrk-i-internasjonal-evaluering/  
4 https://www.aquablogg.no/diverse/gir-forskerne-oss-grunn-til-a-stole-pa-forskning/  

https://www.aquablogg.no/trafikklysordningen-far-styrk-i-internasjonal-evaluering/
https://www.aquablogg.no/diverse/gir-forskerne-oss-grunn-til-a-stole-pa-forskning/

